
 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

 
 
P O L I T I E B E S L U I T  
Covid-veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden  
 

 

 

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, 

 

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836; 

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september 2005; 

Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; 

Gelet op de wet van 06 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor 

overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden 

vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten;  

Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het 

beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol van de 

burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het MB van 12 februari 

2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Gelet op het geldende samenscholingsverbod dat samenscholingen van meer dan vier personen 

verbiedt; 

Gelet op artikel 15 §6 van hogervermeld MB dat bepaalt dat professionele sportieve wedstrijden en 

professionele sporttrainingen enkel kunnen plaatsvinden zonder publiek; 

Gelet op het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden; 

Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een 

zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en voorlopige 

beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau; 

Overwegende het feit dat België zich vandaag op epidemiologisch vlak in de ‘inperkingsfase’ bevindt; 

Overwegende dat om de inperkingsfase te verlaten: 
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- de nieuwe ziekenhuisopnames op nationaal niveau minder moeten bedragen dan 75 per dag 

voor een opeenvolgende periode van 7 dagen en dat het reproductiegetal op basis van de 

ziekenhuisopnames lager moet liggen dan 1, 

- het aantal nieuwe besmettingen lager moet liggen dan 100/100.000 inwoners voor veertien 

dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken en dat het reproductiegetal op basis van 

het aantal gevallen lager moet liggen dan 1, 

Overwegende dat het aantal nieuwe hospitalisaties op 15/02 met 83 opnames boven de drempel van 

75 ligt en de incidentie op nationaal niveau op 15/02 248 bedraagt; 

Overwegende dat in Oost-Vlaanderen de 14-daagse incidentie met 274 hoger ligt dan het nationale 

gemiddelde; 

Overwegende dat reeds op 27 februari 2021 de eerste wielerwedstrijd plaatsvindt op het grondgebied 

van verschillende Oost-Vlaamse gemeenten; 

Overwegende dat bij wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen honderdduizenden mensen de 

wedstrijd langs het parcours volgen; 

Overwegende dat ook niet-professionele wedstrijden publiek naar het parcours kunnen lokken waardoor 

samenscholingen kunnen ontstaan;  

Overwegende dat rekening houdende de drempels om uit de inperkingsfase te treden en de huidige 

epidemiologische cijfers er tegen de start van het wielervoorjaar met de eerste wedstrijd op 27/02/2021 

geen grote aanpassingen aan het beleid inzake massa-evenementen verwacht kunnen worden; 

Overwegende de risicoanalyse van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) van 

20 december 2020 betreffende "de snelle toename van een SARS-CoV-2-variant met meerdere piek 

eiwitmutaties waargenomen in het Verenigd Koninkrijk" en van 29 december 2020 "in verband met de 

verspreiding van nieuwe zorgwekkende SARS-CoV-2-varianten in de EU/EER"; 

Overwegende de verklaring van dokter Hans Henri P. Kluge, regionaal directeur van de WHO voor 

Europa van 14 januari 2021, waarin hij onderlijnt dat de nieuwe variant van het virus een reden tot 

bezorgdheid is gezien de verhoogde overdraagbaarheid ervan en waarin hij stelt dat zonder strengere 

controles om de verspreiding hiervan te vertragen, de zorginstellingen, die reeds aan een hoge druk 

onderworpen zijn, nog zwaarder zullen worden geïmpacteerd; 

Overwegende dat er al meerdere besmettingen met deze varianten op het Belgisch grondgebied werden 

vastgesteld; dat het daarom noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de verdere verspreiding 

ervan op het Belgisch grondgebied tegen te gaan; 

Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting konden 

verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die maatregelen nog steeds 

het beste verdedigingsmiddel tegen COVID-19 zijn; 

Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot het dragen 

van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden 

nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het dragen van een 

mondneusmasker verplicht is in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het 

mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te drinken 

en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter gebruik 

van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere 

preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft; 

Overwegende dat coherente maatregelen op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen duidelijk 

en transparant zijn voor de burger en ook beter opgevolgd worden; 
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Overwegende dat dezelfde maatregelen vorig najaar van kracht waren tijdens de Ronde Van Vlaanderen 

op 18/10/2020 en zeer goed nageleefd werden; 

Overwegende dat ook de preventieve beveiliging van het luchtruim best bovenlokaal wordt aangepakt; 

Overwegende dat door de organisator bij wedstrijden die rechtstreeks op televisie worden uitgezonden 

een TSA (tijdelijk afgescheiden burgerlijk luchtruim) wordt aangevraagd om de helikopters van politie 

en televisieploegen te kunnen laten werken in een exclusief voor hen voorbehouden zone, die 

meebeweegt met de wedstrijdkaravaan; 

Overwegende dat het gebruik van sommige ‘particuliere’ drones gevaren met zich meebrengt zoals blijkt 

uit een advies van DAFA (detachement luchtsteun van de federale politie):  

‘een drone die lager of even hoog vliegt als de heli (rond de 300ft), wordt in deze 

omstandigheden allicht niet of te laat gespot’; 

‘anderzijds kan het zijn dat een drone wordt overvlogen door een heli. Tot op een hoogte van 

300 ft boven de vlieghoogte van de drone kan de downwash van een heli een crash van dit 

toestel veroorzaken. Deze zaken houden hierdoor extra risico’s in t.a.v. het publiek;’; 

Overwegende dat dit ook voor de koerskaravaan een risico vormt bij ‘publieksvrije’ wedstrijden;  

 

Om deze redenen; 

 

BESLUIT 
 

 

ARTIKEL 1:  

Onverminderd de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, is 
het tijdens wielerwedstrijden in Oost-Vlaanderen verboden randevenementen of bijkomende 

commerciële activiteiten te organiseren. 

ARTIKEL 2:  

Onverminderd de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, is 

publiek tijdens deze wedstrijden niet toegelaten aan de start, aankomst, hellingen en kasseistroken 

zoals die voorkomen op de officiële reiswijzer van de wedstrijd. 

ARTIKEL 3: 

Het dragen van een mondmasker is verplicht langs het parcours van de wielerwedstrijden, vanaf één 

uur voor tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema) van de wedstrijden. 

ARTIKEL 4: 

Tijdens wedstrijden die live worden uitgezonden op televisie, is het verboden om een drone te laten 

stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van de parcours. 

ARTIKEL 5: Dit politiebesluit treedt in werking op 17 februari 2021 en geldt tot 5 april 2021. 

ARTIKEL 6: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle Oost-Vlaamse gemeenten. 

ARTIKEL 7: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de provincie 

Oost-Vlaanderen en worden bekendgemaakt via de gemeentelijke en provinciale websites. 

ARTIKEL 8: Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot 
veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van voormelde 

straffen alleen. 
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ARTIKEL 9: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig dagen na 

ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekschrift kan per aangetekende 

zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of 

elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

 
 

Gent, 16 februari 2021 
 

 De gouverneur, 
 

 

 
 

 
Carina Van Cauter 

https://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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